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Opäť sa vyberáme do sveta 
vedomostí 

 

 
 
 

Je tu nový školský rok 
2009/2010 

 
 

Zamyslenie na úvod 
Vážení pedagógovia, milí žiaci! 
Doba, v ktorej žijeme, je častovaná rôznymi prívlastkami. Asi jediný 
prívlastok, na ktorom by sme sa všetci zhodli, je doba ubehaná, 
rozlietaná. Často vyslovujeme slová „nemám čas, nestíham, je toho 
veľa“. 
Vo výchove a vzdelávaní to však neplatí. Tu, práve naopak, ak niečo 
robíme veľmi rýchlo, rozlietane,  sa nám neskôr vráti ako niečo, čo 
nebolo dôsledné, bolo len povrchné a ľahkovážne. Potom si už len 
môžeme s ľútosťou povzdychnúť, prečo sme to nerobili inak.  
A preto sme všetci na začiatku nového školského roka a máme nádej 
a šancu veci meniť, napĺňať, ale hlavne, čo najviac sa usilovať 
dosiahnuť svoj cieľ. 
Máme za sebou aj prvý rok školskej reformy. Rok, ktorý bol bohatý 
na rozličné podujatia a akcie. Som presvedčená, že v bohatej činnosti 
budeme pokračovať aj tento školský rok. Bez vás, vážení kolegovia, 
ktorí ste vynaložili veľa úsilia a námahy na uskutočnenie zmeny, by 
sa nám pracovalo ťažšie. Vážim si vysoko váš entuziazmus 
a pracovné zanietenie, ktoré vynakladáte pri plnení výchovno-
vzdelávacích úloh školy a celého zabezpečenia procesu. 
Milí žiaci, očakávam od vás aktívnu činnosť, nápady a podnety na 
zlepšenie našej práce. Verím, že svoje vedomosti a zručnosti pod 
vedením svojich učiteľov uplatníte v rôznych umeleckých, 
športových súťažiach a predmetových olympiádach. V nich môžete 
preukázať svoje nadanie a talent. Úspešní však môžu byť tí, ktorí 
prekonajú svoje pohodlie, nájdu si čas a ochotu urobiť niečo navyše – 
nie pre mamu, otca, učiteľku, riaditeľku, ale predovšetkým pre seba – 
pre zdravé sebavedomie a prezentáciu.  
Vážení pedagógovia, vedzte, že každé dieťa – žiak je jedinečná 
osobnosť. Formujte, vzdelávajte a hlavne vychovávajte svojich 
zverencov. Ja vám v tejto veľkej súčinnosti učiteľ – žiak – rodič 
budem veľmi ústretová. 
Želám vám všetkým na prahu nového školského roka pevné zdravie, 
mnoho šťastia, ľudského porozumenia, trpezlivosti a vzájomnej úcty. 
                                              Riaditeľka školy Mgr. Mária Bezáková 
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Zábavný kútik 
Uhádneš? 
 
Ako hovoríme vtákom, ktorí odlietajú na zimu do teplých krajín? 
 Čo je to – tri oči, tri uši, jedny ústa? 
 
Čo je absolútny hlad? 
 Kedy je človek doma bezhlavo? 
 
Ako sa volá toaletný papier pre náročných? 
 Ako sa volá Fun Rádio v Taiwane? 
 
Kto si pri práci nevydýchne? 
 Čo je najväčšie klamstvo na svete? 
 
 
Susedia 
 
2 2 2 

1 4 3 

2 2 2 
 
Hlavolam Susedia sa skladá z mriežky s číslami. Vašou úlohou je do 
tejto mriežky dokresliť domčeky podľa nasledovného pravidla: 
Čísla v mriežke udávajú, koľko domčekov susedí s daným políčkom 
vodorovne alebo zvisle /nie šikmo/. V jednom políčku môže byť len 
jeden domček. Môže byť aj v políčku s číslom 0. 
Pomôcka: Najprv nájdite políčka rohové, okrajové a v poli, ktoré 
jednoznačne určujú pozíciu domov. Ďalej označte okolo čísla 0 polia, 
kde sa domček určite nenachádza. 

                                                                     Pripravili Dudlík a Eli

Zábavný kútik 
Sudoku 
 
8  6   3    
 7     5   
 4 9  8    2 
    6 4  8  
  3  5  4   
 9  3 7     
1    4  8 7  
  7     2  
   7   1  3 
 
Logické úlohy a hádanky 
Po lúke bežal jeden zajac za druhým. Koľko ich bolo? 

                                                       
Sedem bratov je a každý má jednu sestru. Koľko je spolu 
súrodencov? 

 
V košíku je 5 jabĺk. Ako ich rozdeliť medzi 5 ľudí, aby každý dostal 
1 jablko a aby 1 jablko zostalo v košíku? 

                                       
Cesta z Košíc do Bratislavy lietadlom trvá 1 hodinu a 20 minút. Cesta 
späť trvá len 80 minút. Ako je to možné? 
                                                                
                                                                      Pripravili Momo a Bebe
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Zábavný kútik 
Doplňovačka 
Aký človek sa vyskytuje na tých najvyšších končiaroch? 
 

         
      

          

          
        

      

      
       

 

     

 
1. Po dojedení jablka zostane... 
2. Má modrú farbu 
3. Zviera, ktoré vláči ťažký pancier 
4. Prvý deň v týždni 
5. Najmenší prst 
6. Zviera, ktoré vyzerá ako kôň v pyžame 
7. Keď v hore zakričíš, odpovie ti... 
8. Žiak tretej triedy je... 
9. Vyzerá celkom ako mačka, ale v skutočnosti je to... 
 
Písmená nahraď číslami 0 – 9 tak, aby rovnica vyšla správne.  
/Rovnaké písmená sú aj rovnaké čísla./ 
 
A + B + C = B x C – B – A 
                                                     
                                                             Pripravili Dudlík a Eli

                               Spýtali sme sa našich učiteľov 
 
 
 

Čomu ste sa venovali počas prázdnin? 
Venovala som sa hlavne rodine, bola som na dovolenke 
v Chorvátsku, navštívila som kamarátky v Bratislave a tiež som 
pracovala na nových plánoch pre 6. ročník. 
                                                                              p. uč. Martinčeková 
Prázdninové dni som okrem pracovných domácich i školských 
povinností venovala všetkému, na čo počas školského roka zvyčajne 
nezostáva čas. Prečítala som niekoľko kníh a mojou najväčšou 
zábavou bol môj malý vnuk, ktorý mi dodáva energiu do života. 
                                                                             p. zást. Muchová 
Na prázdniny som sa veľmi tešila, venovala som sa najmä rodine, 
spolu sme boli na dovolenke v Grécku a konečne som dočítala 
rozčítané knihy z knižnice.                                p. vych. Sedlárová 
 
Čo očakávate od tohto školského roka? 
Spoluprácu zo strany žiakov aj učiteľov a veľa optimizmu 
a tvorivého nadšenia pri práci. 
                                                                             p. uč. Martinčeková 
Určite  bude veľmi náročný, pretože rekonštrukcia školy prinesie 
nevyhnutne veľa zmien a problémov, ktoré budú sprevádzať priebeh 
vyučovania. Želám nám všetkým veľa psychických aj fyzických síl, 
aby sme úspešne zvládli všetky náročné úlohy. 
                                                                             p. zást. Muchová 
Dúfam, že bude zaujímavý, aj keď počas prestavby školy náročnejší, 
ale teším sa na veselé a usmiate deti.                  p. vych. Sedlárová 
 
                                                                 Za rozhovor ďakuje Mirka 
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Poznáme ich? 
 
Na tejto strane sme od minulého roku začali uverejňovať fotografie 
učiteľov z detstva a vašou úlohou bolo uhádnuť, kto to je. Zistili sme, 
že vás to zaujalo, preto budeme v tejto súťaži pokračovať aj ďalej.  
Vašou úlohou bude napísať na lístok meno učiteľa, ktorý podľa vás je 
na fotke, pripísať tam vaše meno, priezvisko a triedu a vhodiť ho do 
schránky pri dverách do školy. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme 
troch, ktorí dostanú malú odmenu. 
V poslednom čísle bola na fotografii p. uč. Laciková. 
Skúste uhádnuť, kto z našich učiteľov je na tejto fotke. 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       Pripravili Majka a Jojo 

Zažili sme... 
Príbeh z prázdnin 
 
Bolo to na začiatku prázdnin. Cestovali sme na dovolenku do 
Chorvátska. Viete si to určite predstaviť – slnko, more, zábava. Bola 
to naozaj super dovolenka. 
No keď sme sa vracali späť, v niektorých úsekoch nás zastihla búrka. 
Keď sa vyjasnilo, videli sme pred sebou mýto /búdky, kde sa 
vyberajú za cestu poplatky/. 
Ale zbadali sme ešte niečo. Týkalo sa to nášho auta. Pri tachometri 
začala svietiť červená kontrolka. Už sme vedeli, že je zle. 
Zastali sme pri krajnici pred mýtom. Keď sa  ocino pokúšal  
naštartovať auto, vôbec nešlo. A ešte do toho začalo aj pršať. Potom 
nás odtiahli colníci. Veľmi som sa bála. 
Ocino to vyriešil. Komusi zatelefonoval a o dve hodiny prišla po nás 
odťahovka. Bola sobota a ešte k tomu noc. A vtedy nikto nerobil. Tak 
sme sa ubytovali v hoteli v meste Zagreb. Strávili sme tam dva dni. 
Keď sme konečne odchádzali, veľmi som sa tešila domov, najmä na 
môjho psíka Tamiho. 
Dnes je to pre nás už len srandovná príhoda...  
                                                                                Pripravila  Aďka 
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Trochu smiechu pre zábavu 
 
Pýta sa Jožko spolužiaka: 
„Aké boli prázdniny? Bol si pri mori?“ 
„Áno, boli dobré, každý deň som surfoval.“ 
„Naozaj? A kde?“ 
„Na internete.“ 
 
„Toho psíka kúpim. Dáte mi k nemu aj papiere?“ 
„A načo? Vari ho len nechcete zabaliť?“ 
 
„Ocko, prečo kohút kikiríka tak skoro ráno?“ 
„Musí sa usilovať, Ferko. Keď sa prebudia sliepky, už sa nedostane 
k slovu.“ 
 
Blondínka chytí zlatú rybku a chce ju hodiť naspäť do mora. 
Rybka sa prekvapene pýta: 
„A čo želanie?“ 
„No dobrééé, čo chceš?“ 
 
Navštívi kolega kolegu. V byte na stene uvidí kovové vedro a spýta 
sa: „Načo je to vedro na stene?“ 
„Hovorí presný čas, ukážem ti.“ 
Zabúcha tyčou o to vedro a ozve sa: 
„Čo robíte taký rámus, veď je už pol jedenástej!“ 
 
Chváli sa Jožo kamarátovi: 
„Moja žena dnes zachránila život mnohým ľuďom.“ 
„A ako?“ 
„Nepodarilo sa jej naštartovať auto.“ 
 
„Predstav si, ten môj darebák prepadol!“ vraví nahnevaný otec 
kamarátovi. 
Kamarát: 
„A koho?“                                                
                                                               Pripravili Sima a Momo 

Zaujímavosti od A po Z 
Viete, že... 
...rýchlosť niektorých zvierat dosahuje až niekoľko desiatok či 
stoviek kilometrov za hodinu? Napr.: 
Ťava  20 km/h 
Losos  25 km/h 
Slon  35 km/h 
Žralok  45 km/h 
Klokan 50 km/h 
Žirafa  50 km/h 
Delfín  55 km/h 
Lev  60 km/h 
Kosatka 70 km/h 
Antilopa 72 km/h 
Pštros  80 km/h 
Gazela  90 km/h 
Gepard 120km/h 
 
Viete, ktoré sú naj... slovenské živočíchy?  
 
Najväčší motýľ – Okáň hruškový – má rozpätie krídel 15 cm. 
 
Najväčší chrobák – Roháč obyčajný – s parohami je dlhý 8 cm. 
 
Najdlhší had – Užovka stromová – má 2 metre. 
 
Najmenší vtáčik -  Králik zlatohlavý – má 9 cm a 6 g.  
 
Najväčší všežravec – Medveď hnedý – má 2m a 350 kg. 
 
Najväčší bylinožravec – Zubor hrivnatý – váži 1300 kg. 
 
                                       
                                                                 Pripravili Viki a Momo 
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Zaujímavosti od A po Z 
„Kvetinkový horoskop“ 
Podľa dátumu narodenia si pozri, ku ktorej kvetinke patríš. 
 
Iris  1.-10.1. 
Je húževnatý a má dobré organizačné schopnosti. Vie si poradiť 
v zložitých situáciách. Prevláda rozum nad citom, získava si dôveru 
a obdiv druhých, pretože ich dokáže povzbudiť a dať im novú nádej. 
 
Astra 11.-20.1. 
Vyniká svojou inteligenciou, svoj život dobre plánuje a organizuje. Je 
praktická, rozvážna, pracuje svedomito, presne. 
 
Gerbera 21.-31.1. 
V styku s druhými ľuďmi je opatrná. Vie správne reagovať na rôzne 
situácie v živote, je pohotová, dokáže sa orientovať. Rada spoznáva 
nových ľudí. Je citlivá a srdečná, v kolektíve obľúbená, rada 
druhému pomôže. 
 
Púpava 1.-10.2. 
V živote býva konzervatívna, nerada sa prispôsobuje novým 
zmenám. Je priateľská, spoločenská, v kolektíve obľúbená. 
 
Sedmikráska 11.-19.2. 
Je veľmi vytrvalá, obetavá, pracovitá. Rada sa obetuje pre druhých. 
Nie je ľahostajná k cudziemu nešťastiu. Dobre komunikuje s ľuďmi. 
 
Tulipán 20.-29.2. 
Rád chodí do spoločnosti, kde sa cíti ako ryba vo vode. Je zábavný, 
dôverčivý, citlivý a veľmi náladový. 
 
Mimóza 1.-10.3. 
Má veľmi nestálu povahu. Stále niečo očakáva, po niečom túži. Chce 
získať majetok, titul a dobré postavenie. Má malé sebavedomie. 

Zaujímavosti od A po Z 
Fialka11.-20.3. 
Nemiluje žiadny hazard ani riziko. Má rada bezpečie a istotu. Je 
učenlivá a inteligentná, skromná a plná ideálov. Vyžaruje kľud 
a vyrovnanosť. Rada žije vo svojom svete snov a fantázie. 
 
Prvosienka 21.-31.3. 
Je podnikavá, prispôsobivá, ľahko a rýchlo dosahuje významného 
postavenia. Má talent podnikať, je schopná rýchlo realizovať svoje 
plány. 
 
Hortenzia 1.-10.4. 
Má dobrú intuíciu. Má krehký a jemný vzhľad. Je trpezlivá, 
húževnatá. Dosahuje úspechy a stanovené ciele. Rada sa učí 
a prejavuje záujem o všetko nové. 
 
Orgován 11.-20.4. 
Pôsobí citlivým a vyrovnaným dojmom. Je optimistický, veselý, plný 
energie. V živote má šťastie, získa to, po čom túži. Je vytrvalý, 
pracovitý. 
 
Kamélia 21.-30.4. 
Je ctižiadostivá, usiluje sa o vedúce postavenie. Nerada sa 
podriaďuje. Dosahuje úspech a uznanie. Vyžaruje z nej sebaistota 
a odvaha. Má umelecké schopnosti. 
 
Pivónia 1.-10.5. 
Rozhodná, plná nových nápadov. Je optimista so zmyslom pre 
humor. V spoločnosti je obľúbená, v práci presná a starostlivá, má 
veľa priateľov. 
 
Konvalinka 11.-21.5. 
Je cieľavedomá, so sklonom k triezvemu a racionálnemu uvažovaniu, 
kráča priamo k svojmu cieľu. Vie presne, čo chce. 
Pokračovanie v budúcom čísle                                           Pripravila Mirka 
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Október – mesiac úcty k starším 

 
Október už tradične označujeme ako mesiac úcty k starším. 
Túto úctu si pripomíname v jesennom období. 
„Jeseň života“ – tak zvykneme niekedy označiť obdobie ľudí vo 
vyššom veku. Možno v tejto súvislosti nájsť určitú symboliku. 
No myslím si, že o skutočnej úcte možno hovoriť vtedy, ak nie je len 
počas tohto jedného mesiaca v roku. 
K starším ľuďom by sme sa mali správať pozorne, úctivo, 
ohľaduplne stále. 
Spomeňme si zvlášť na svojich starých rodičov, ktorých určite 
potešíme svojou návštevou, možno kvetom či bozkom. 
Naozaj im patrí naša vďaka. 
 
Vďaka 
 
Mám rada babičku,   
aj jej bozk na líčku. 
Mám rada deduška, 
keď mi šepká do uška. 
Sú to moji milí starkí, 
volajú ma „poklad veľký“. 
Mám ich oboch veľmi rada, 
preto sa mi ľahko skladá 
pre nich táto báseň malá. 
Prijmite ju ako vďaku 
za vašu lásku, starosť a obetu. 
 
                                                                                   Pripravila Viki 
 
 

Čo na to naši žiaci... 
Prečo si vážim starších ľudí? 
 
Vážim si ich vedomosti, zachovávanie zaujímavých i menej 
zaujímavých tradícií. Jednoducho, starších ľudí si treba vážiť. 
                                                                                   Barbara, 8.B 
Vážim si ich preto, lebo sú vzdelanejší ako ja.         Miška, 8.A 
 
Starších ľudí si vážim, lebo sú dobrí a pomáhajú nám. 
                                                                                   Emka, 3.C 
Starších ľudí si vážim najmä preto, lebo nám dávajú dobré rady do 
života, myslím si, že od dospelých sa nám vždy zídu. 
                                                                                   Linda, 9.B 

                                      
Určite si prežili viac ako my, sú múdrejší, vedia nám poradiť 
a pomôžu keď treba.                                                Chantal, 8.B    
 
Myslím si, že sú rozumnejší, majú viac skúseností zo života, preto si 
ich vážim.                                                                 Zuzka, 7.B 
 
Vážim si ich preto, lebo sú skúsenejší a niekedy dokážu byť aj 
zábavní.                                                                   Lenka, 7.B 
 
Podľa mňa sú starší ľudia milí, majú viac skúseností, vedia dobre 
poradiť...                                                                  Natália, 7.B 

                                             
                                           
                                                           Pripravili Sima, Viki, Mirka 
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Vlastná tvorba 
 
Babka a dedko 
 
S našou babkou sa radi hráme, 
s dedkom zase karty hráme, 
všetci si tak spolu pekne-krásne nažívame. 
 
Babka všetko navarí, 
koláč pekne vymiesi, 
dedko zas sudoku rýchlo dobre vyrieši. 
 
Moja najšťastnejšia je hodina, 
keď sme všetci ako jedna rodina, 
také šťastie a láska 
v srdciach všetkým praská.                                   Pripravila Aďka 
 
                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                        Viktória, 4.A

Vlastná tvorba 
    Práce žiakov našej školy 
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Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázky 

 

 
                                                           Pripravili Majka a Sima  

Kútik pre najmenších 
Doplňovačka 
 
      
           
      

 

     
            
       
     

   
 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
1   2    3   4   5    6          7    8   9    10   11 
 
1. Z čoho sa vyrába víno 
2. Ktorý je najväčší oceán? 
3. Chlieb, rožky, koláče sú... 
4. Čo potrebuje vták, aby lietal? 
5. Pokosená tráva 
6. Zmenšený obraz krajiny 
7. Nádoba na odpad 
8. Orgán zraku 
9. Skupina písmen 
10. Ples, zábava  
11. Skupina slov 
 
                                              Pripravili Emil a Maximilián, 4.B 
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Zo života školy 
 

 
 

Čo nás čaká v tomto školskom roku... 
Prvé zvonenie v tomto školskom roku je za nami a už sme sa asi 
všetci stihli „adaptovať“ v školskom prostredí. 
Čaká nás bohatý program, okrem rekonštrukcie a učenia to bude veľa 
iných akcií spojených s výchovno-vzdelávacím procesom. 
Začneme imatrikuláciou našich prvákov, pokračovať budeme 
Európskym dňom rodičov a škôl, ktorý je už tradičný. 
Aj tohtoročných deviatakov čaká kurz spoločenského tanca, ktorý 
ukončia Venčekom.  
V decembri to bude opäť vianočný program. 
Vo svojej práci bude pokračovať aj žiacky parlament a školská 
bezpečnostná služba.  
Žiakov čakajú aj zaujímavé exkurzie, výlety, besedy, ale aj množstvo 
súťaží a olympiád. 
Okrem toho sa môžu žiaci prihlásiť do niektorého zo 42 krúžkov,  
a tak pracovať a hodnotne využívať svoj voľný čas.  
Na všetkých čaká naozaj bohatý školský rok 2009/2010. 
 
 

                                       
 
                                                                    Pripravila p. učiteľka 
 

 

Spýtali sme sa našich žiakov 
 

1. Aký bol tvoj „návrat“ do školy? 
„Srandovný“, prišla som v dobrej nálade a tá mi /zatiaľ/ zostala. /Asi 
preto, že sa ešte nepísali vstupné písomky./ 
                                                                                    Barbara, 8.B 
Návrat bol suprový. Cez prázdniny som sa doma už trochu nudil, 
a preto som sa prvýkrát v mojom živote tešil do školy. Chýbali mi 
učitelia, spolužiaci a aj ostatní zamestnanci školy. Musím povedať, že 
aj školský časopis. Taktiež sa teším na úplne vynovenú školu. 
                                                                                   Oliver, 8.A 
Návrat do školy bol úplne v pohode. Tešila som sa na niektorých 
spolužiakov, na kamošky.  
                                                                                   Katka, 9.B 
 
Položili sme otázku aj našim piatakom: 
 
2. Čo je pre teba „iné“ na druhom stupni? 
Zatiaľ asi nové pani učiteľky.                                   Majka, 5.A 
Nová trieda a nové pani učiteľky.                             Marieta, 5.B 
Ťažšie učivo a nové pani učiteľky.                            Karolína, 5.B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Za rozhovor ďakujú Viki a Sima 
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                               Blahoželáme k úspechom 
V tejto rubrike budeme opäť uverejňovať výsledky súťaží našich 
žiakov. Aj tento školský rok bude bohatý na rôzne súťaže či 
olympiády, do ktorých sa môžete zapojiť. Všetkým držíme palce 
a skúste povzbudiť aj tých, ktorí možno ešte váhajú, či sa majú do 
niektorej súťaže zapojiť. Minulé školské roky sú dôkazom toho, že 
veľa detí je šikovných a ochotných zapojiť sa do niektorej z nich. 
A dôkazom toho je aj nasledujúci článok... 
 
V prekrásnu septembrovú nedeľu sa konal záverečný turnaj prípravky 
v tenise na tenisových kurtoch TC Topoľčany, na ktorom sa 
zúčastnilo 12 detí vo veku 7-9 rokov, z toho 9 žiakov našej školy. Po 
ťažkých bojoch a vynikajúcich zápasoch si prvenstvo vybojovala 
Lucia Čanigová (3.B) pred Romanom Richterom (4.B ) a Davidom 
Mihokom (ZŠ Tribečská). Pochvala patrí aj ostaným hráčom 
a hráčkam – Klára Hlavinová (4.B)-5.miesto, Lenka Novotná (4.C)-
6.miesto, Liliana Čepčeková(4.B) – 7.miesto, Samko Kubaliak(3.B)- 
11.miesto a Adriano Golešenyi(3.B) – 12.miesto. Všetci hráči 
bojovali ako o život a podali výkony za ktoré by sa určite nehanbili 
ani dospelí hráči.                                                             p. uč. Mokrá 

Medzi nami dievčatami... 
Testík 
Napíšte pravdivé odpovede... 
1. Napíš jedno chlapčenské meno. 
2. Ktorá je tvoja obľúbená farba z týchto – červená, zelená, čierna, 
modrá, žltá? 
3. Iniciálka tvojho krstného mena. 
4. Mesiac tvojho narodenia. 
5. Ktorú farbu uprednostňuješ – bielu alebo čiernu? 
6. Meno osoby rovnakého pohlavia ako si ty. 
7. Aké je tvoje obľúbené číslo? 
8. Máš radšej jazero alebo more? 
9. Napíš jedno želanie /reálne/. 
Ak si ukončila test, prejdi k výsledkom: 
 
1. Do tejto osoby si zaľúbená. 
2. Červená: si veselá, láskavá. Zelená: si pokojná, vieš ustúpiť. Čierna: si 
hašterivá, nestála. Modrá: si spontánna, rada prijímaš náznaky náklonnosti 
a lásky. Žltá: si šťastná, vieš dobre poradiť iným. 
3. Iniciálka: A-K: Máš veľa lásky na rozdávanie priateľom. 
L-R: Rada hodnotíš svoje úspechy i neúspechy. 
S-Z: Rada pomáhaš iným a taká bude aj tvoja láska. 
4. Január – marec: tento rok bude pre teba dobrý, úspešný. 
Apríl – jún: tento rok ťa čakajú samé prekvapenia. 
Júl – september: nečakaj veľké zmeny. 
Október – december: nájdeš spriaznenú dušu. 
5. Biela: si spokojná sama so sebou. Čierna: si nestála, nikdy s ničím 
spokojná. 
6. Táto osoba je tvojou najlepšou priateľkou. 
7. Toto je počet tvojich blízkych priateľov v živote. 
8. Jazero: si kamarátska voči svojim priateľom. More: si spontánna, rada 
sa páčiš iným. 
9. Treba sa posnažiť, iste sa ti splní... 
                                                                                 Pripravili Bebe a Eli 
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EKO okienko 
Milí kamaráti, 

aj v tomto školskom roku budeme pripravovať pre vás EKO okienko. 

Chceme, aby ste sa zamýšľali nad problémami prírody a životného 

prostredia. A pretože  najlepšie sa učíme hrou, rozhodli sme sa 

pripravovať pre vás „hravé“ úlohy. Prajeme vám  veľa síl a odvahy 

vo vašom enviromentálnom správaní, aby ste konali ako ľudia. 

                               Malí prírodovedci a vedúca ZK R. Sedlárová 
    -  smrteľne jedovatá huba ( .....zelená) 

    -  mesiac, ktorý sa  nazýva aj  Mesiac 

lesov 

    -  pestro sfarbený  vták, živiaci sa 

rybami 

    -  miesto, kde začína potok 

    -  prostredie živých organizmov 

                                                                                     v prírode                                                                                                                  

                                                                                  -  naša najväčšia ryba 

 

    -  tradičná vianočná ryba 

    -  hlodavec staviaci si hrádzu 

    -  plyn vo vzduch, nevyhnutný pre 

dýchanie 

    -  vodná stavba 

    -  kvapky vody, ktoré nájdeme ráno na 

tráve 

    -  zamrznutá voda 

                                                                               -  plod buka  

 

 
 

                       
                                             
                                                              
                      
                    
                   

                  
                   
                    
                    
                  
                    
                   
       !      

Práca ŠKD 
Milí čitatelia ! 
Po tom, čo prázdniny ukončili svoju vládu, sme sa opäť stretli 
v našom školskom klube detí. Činnosť v klube začína o 6,00 hod. a  
„ranná“  slúži aj deťom nezapísaným do ŠKD. Popoludní pokračuje 
po vyučovaní a končí o 17,10 hod. Náš klub navštevuje v tomto 
školskom roku 234 detí, ktoré sú rozdelené do deviatich oddelení. 
V dennom režime sú zahrnuté činnosti: odpočinková, rekreačná, 
záujmová a príprava na vyučovanie. Rôznym záľubám detí 
vychádzame v ústrety pestrou záujmovou činnosťou v oblasti 
prírodovednej, pracovno-technickej, telovýchovnej, estetickej 
a spoločenskovednej. O deti sa stará kolektív kvalifikovaných 
vychovávateliek. My, pani vychovávateľky, sa snažíme, aby pobyt 
v našom školskom klube bol pre vás deti príjemný a ponúkol vám 
odpočinok a relax po vyučovaní. V tomto školskom roku pre vás 
pripravujeme množstvo zaujímavých aktivít, budeme tvoriť a vyrábať 
rozličné  výrobky, hrať sa rôzne hry, besedovať, športovať a zapájať 
sa do výtvarných a literárnych súťaží. Neustále vymýšľame pre vás 
nové zaujímavé akcie, súťaže a kvízy. Najkrajšou odmenou nám 
bude vaša radosť a spokojnosť.                                            
                                             Jana Mocňáková, Bc. Renáta Sedlárová 
                                                            vychovávateľky  ŠKD 
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Zo školských správ 

 
Aj v tomto školskom roku budeme pokračovať v školských správach, 
aby sme vám priniesli prehľad udalostí za jednotlivé mesiace. Môžete 
si ich vypočuť cez školský rozhlas každý prvý piatok v mesiaci 
a budú uverejnené aj v našom časopise. 
 
A tu je stručný prehľad toho najdôležitejšieho za september: 
- slávnostné otvorenie školského roka 2009/10, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, voľba predsedu, 
- plavecký výcvik žiakov 2., 3., 4. ročníka, 
- „Na kolesách proti rakovine“ – relácia + finančná zbierka – 36€, 
- rodičovské združenie, 
- škola v prírode – 3.A, 3.C – Prašník, 
- začiatok kurzu spoločenského tanca pre žiakov 9. ročníka. 
 
 
Pošta pre teba... 
V tejto rubrike by sme chceli prinášať vaše „odkazy“ pre 
spolužiakov, kamarátov. 
Pohádali ste sa a neviete ako to napraviť? Chcete urobiť prvý krok 
a neviete ako? 
Chcete niekoho len tak pozdraviť či zablahoželať k narodkám alebo 
k meninám? 
Napíšte svoj odkaz kamošovi, kamoške, lístok označte heslom 
„POŠTA  PRE  TEBA“,  vhoďte ho do schránky pri vchode do školy. 
Nezabudnite uviesť vaše krstné meno, meno toho, komu je to 
adresované. Už v budúcom čísle môže byť uverejnený práve ten váš. 
/Upozorňujeme, že zverejňované budú iba slušné odkazy a priania./  

 
 
 

                                                               Pripravila p. učiteľka 
 

Z redakčnej  pošty 
 

V tomto školskom roku je to už 6. ročník nášho školského časopisu 
ČAS na oddych. 
Chceme vám opäť prinášať veľa zaujímavých článkov, rozhovorov, 
doplňovačiek, súťaží, do ktorých sa môžete zapojiť. 
Ako sme už zvyknutí, stále je to dvojmesačník, teda 5 čísel za celý 
školský rok. 
Nájdete tu aj žolíka – „záchrancu“ . 
Na tvorbe časopisu sa bude podieľať redakčná rada v „novom“ 
zložení /nakoľko naši najstarší spolupracovníci už pokračujú v štúdiu 
na stredných školách/ : 
 
Simona Drahovská, 5.A - Sima 
Viktória Jakubičková, 5.A - Viki 
Adriana Jančeková, 5.A - Aďka 
Jozef Krajčík, 5.A - Jojo 
Mária Smatanová, 5.A - Majka 
Eliška Ondrejková, 6.B - Eli 
Lenka Suchárová,6.B - Dudlík 
Miriam Hvizdošová, 7.C - Mirka 
Benedikta Božiková, 5.A - Bebe 
Monika Ružičková , 5.A - Momo 
Mgr. Marcela Kubríková – p. učiteľka 
 
Veríme, že viacerí z vás budú aj naďalej prispievať svojimi prácami a  
 môžete sa tak stať spolutvorcami časopisu. 
Predplatné na školský rok – 2€. 

 
                                                                                   redakčná rada       
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Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Dovidenia! 
Neviem, ešte som to nevidel. 
Keď máš aj na zadku pavučinu. 
Keď vytrčí z okna hlavu.   
Šmirgeľ. 
Tai fún. 
Lovec mušlí. 
Keď žiak povie, že má rád školu. 
Susedia 
2 2 2 
1 4 3 
2 2 2 
Logické úlohy a hádanky 
Boli traja. 
8 súrodencov. 
1 dostane jablko s košíkom. 
80 minút = 1 hodina = 60 minút + 20 minút. 
Doplňovačka: HOROLEZEC 
Písmená nahraď číslami: 
A=2, B=3, C=5 
Kútik pre najmenších 
Doplňovačka: ZAČÍNA  ŠKOLA 
EKO okienko 
Tajnička: CHRÁŇTE  PRÍRODU! 
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